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zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę podwieszanych 
zestawów transportowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu 
Górniczego Janina” - sprawa nr 33/2012/EEZP/MN 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANATREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Dostawę podwieszanych zestawów transportowych dla 

Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakładu Górniczego Janina”, na podstawie 

art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy 

i odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany treści SIWZ. 

 
Pytanie 1): 
 

„Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. III Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia: Część nr 1 zamówienia: Ciągnik spalinowy podwieszony 
ppkt. 8 o treści: „Jednostki napędowe wyposażone w równoległy – symetryczny 
względem osi prostopadłej do środka toru – układ docisku kół ciernych zapewniający 
tą sama siłę ciągu pojedynczej jednostki napędowej w obu kierunkach”. 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego punktu lub modyfikację jego treści na następującą: 
„Jednostki napędowe wyposażone w układ docisku kół ciernych zapewniający wymaganą 
siłę uciągu ciągnika w obu kierunkach (110 kN ÷ 130 kN)”.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 2): 
 

„Załącznik nr 1 do SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt. III Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia: Część nr 1 zamówienia: Ciągnik spalinowy podwieszony 
ppkt. 16 o treści: „Dodatkowe dwa reflektory w obu kabinach operatora doświetlające 
tor szynowy”. 
Czy należy rozumieć, że Zamawiający żąda dodatkowych dwóch reflektorów, po jednym 
w obu kabinach operatora? 
Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w instalacji elektrycznej 
ciągnika i wiążącą się z tym zmianą dopuszczenia Prezesa WUG prosimy o modyfikację 
SIWZ w taki sposób, aby nie było konieczne dołączenie tej decyzji do składanej oferty 
(dostarczenie dopuszczenia Prezesa WUG wraz z dostawą).” 
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Odpowiedź. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 3): 
 

„Załącznik nr 1 do SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt. III Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia: Część nr 1 zamówienia: Ciągnik spalinowy podwieszony 
ppkt. 17 o treści: „Możliwość opcjonalnego zastosowania napędów zębatych bez 
konieczności zmiany konfiguracji (dobudowy dodatkowych jednostek). Zastosowanie 
trybu zębatego nie powinno powodować zmiany parametrów ciągnika w porównaniu 
z trybem ciernym”. 
Z uwagi na fakt, że Zamawiający zapisem tym wykluczył możliwość złożenia oferty przez 
producenta, którego rozwiązania w zakresie transportu podwieszonego zębatego (zarówno 
trasy jak i ciągników zębatych oraz cierno – zębatych) są od kilku lat z powodzeniem 
stosowane w kilkunastu kopalniach w Polsce i na świecie, prosimy o usunięcie tego punktu 
lub jego modyfikację do następującej treści: „Możliwość rozbudowy oferowanego ciągnika 
o napęd zębaty (napędy zębate) umożliwiające zasprzęglenie kształtowe z trasą zębatą. 
Napędy zębate i trasa zębata nie wchodzi w zakres dostawy”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 4): 

 

„Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. III Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia: Część nr 1 zamówienia Zestaw belek transportowych 
niskoobciążalnych. 
Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację treści poniżej podanych punktów na 
następującą: 

 pkt.1 „Udźwig belki transportowej min. 5 t”; 

 pkt. 3 „Odległość między hakami ładunkowymi regulowana w zakresie co najmniej 1400 
mm (uzyskiwana przy pomocy maksymalnie dwóch rodzajów cięgien połączeniowych)”, 

 pkt. 9 „Masa własna belki maks. 1100 kg”, 
a także usunięcie pkt.4 o treści: „trawersowa budowa belki” oraz pkt. 19 o treści: „konstrukcja 
belki umożliwiająca podwieszenie ławy osobowej”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. III 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 zamówienia Zestaw belek 
transportowych niskoobciążalnych pkt 1: 
 

Jest: 

„Udźwig belki transportowej 5 t, realizowany przez jedną wciągarkę”. 
 

Po zmianie: 

„Udźwig belki transportowej min. 5 t, realizowany przez jedną wciągarkę”. 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt. 3, 9, 4 i 19 Załącznika nr 1 do SIWZ. 

 


